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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:569744-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Świecie: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2020/S 232-569744

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. J. Bednarza
Adres pocztowy: ul. Sądowa 18
Miejscowość: Świecie
Kod NUTS: PL618 Świecki
Kod pocztowy: 86-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Renk
E-mail: a.renk@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl 
Tel.:  +48 523308300
Faks:  +48 523324541
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.szpital-psychiatryczny.swiecie.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawy leków i płynów infuzyjnych (2021)
Numer referencyjny: v.271.15.2020

II.1.2) Główny kod CPV
33000000 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne. Przedmiot zamówienia został podzielony na 19 pakietów. Więcej informacji w 
SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1 – Leki różne (31 pozycji)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2 – Leki różne (179 pozycji)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3 – Leki ogólnopsychiatryczne (148 pozycji)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4 – Leki różne (65 pozycji)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
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Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 – Leki różne (15 pozycji)
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 – Lorazepam forma iniekcyjna (1 pozycja)
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 – Leki różne (94 pozycje)
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8 – Leki różne (253 pozycje)
Część nr: 8
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9 – Methadone z systemem dozyjącym lek i Buprenorfina dla pacjentów z programu 
substytucjonarnego (6 pozycje)
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10 – Płyny Infuzyjne (18 pozycji)
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 11 – Risperidonum i Paliperidonum w postaci o przedłużonym uwalnianiu (6 pozycji)
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12 – Nadroparinum (3 pozycje)
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13 – Preparaty do dezynfekcji (6 pozycji)
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14 – Aripiprazol forma iniekcyjna (2 pozycje)
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15 – Walproiniany (2 pozycje)
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16 – Leki ogólnopsychiatryczne (3 pozycje)
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.
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II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17 – Pregabalina (2 pozycje)
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis
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II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 18 – Leki różne (22 pozycje)
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 19 – Omeprazol (1 pozycja)
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL618 Świecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Zamówienie obejmuje sukcesywne dostawy według zamówień składanych przez kierownika apteki szpitalnej 
zgodnie z asortymentem wskazanym w załączniku (formularz cenowy). Leki stanowiące przedmiot zamówienia 
muszą spełniać wymogi określone przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne i są zawarte w Urzędowym 
Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium RP z dnia 27 maja 2020 r. tom I–III. 
Leki i płyny infuzyjne posiadają atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych, 
ustawą o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz 
ustawą Prawo farmaceutyczne.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zamawiający planuje powtórzyć zamówienia na taki pakiet w przyszłym postępowaniu przetargowym na rok 
2022.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej związanej z przedmiotem zamówienia, jeżeli posiada 
zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych 
(dotyczy producenta) oraz w przypadku oferowania środków odurzających lub substancji psychotropowych, 
pozwolenie na obrót hurtowy tymi środkami lub substancjami.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli posiada polisę 
ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum:
Aa) w przypadku oferty na część 1 – 35 000 PLN,
Ab) w przypadku oferty na część 2 – 150 000 PLN,
Ac) w przypadku oferty na część 3 – 360 000 PLN,
Ad) w przypadku oferty na część 4 – 90 000 PLN,
Ae) w przypadku oferty na część 5 – 15 000 PLN,
Af) w przypadku oferty na część 6 – 1 000 PLN,
Ag) w przypadku oferty na część 7 – 100 000 PLN,
Ah) w przypadku oferty na część 8 – 150 000 PLN,
Ai) w przypadku oferty na część 9 – 340 000 PLN,
Aj) w przypadku oferty na część 10 – 35 000 PLN,
Ak) w przypadku oferty na część 11 – 21 000 PLN,
Al) w przypadku oferty na część 12 – 38 000 PLN,
Ał) w przypadku oferty na część 13 – 30 000 PLN,
Am) w przypadku oferty na część 14 – 9 000 PLN,
An) w przypadku oferty na część 15 – 28 000 PLN,
Ao) w przypadku oferty na część 16 – 19 000 PLN,
Ap) w przypadku oferty na część 17 – 6 000 PLN,
Ar) w przypadku oferty na część 18 – 90 000 PLN,
As) w przypadku oferty na część 19 – 6 000 PLN,
— w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część należy łączyć wartość polis, przykład: jeżeli 
wykonawca składa ofertę na części od 1 do 5, to spełni ten warunek, jeżeli posiada polisę (polisy) 
ubezpieczeniową lub inny dokument (...) wystawiony na sumę gwarancyjną minimum 650 000 PLN 
(35+150+360+90+15).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie 2 dostawy produktów farmaceutycznych do jednostek ochrony 
zdrowia o wartości przynajmniej odpowiadającej sumie wartości brutto pakietów, na które składa ofertę 
wykonawca

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/12/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
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IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/12/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Zamawiający dokona otwarcia ofert w budynku dyrekcji szpitala, szczegółowych informacji udzieli w tym dniu 
pracownik sekretariatu.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Listopad 2021 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/11/2020
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